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6. O kánonických a nekánonických knihách Starého Zákona 

Kánonickými (z gréckeho slova „kanón“ - pravidlo) knihami Starého Zákona sa 

nazývajú tie starozákonné spisy, ktoré sa uznávajú celou Cirkvou ako Božie slovo 

obsahujúce nepoškodené (správne) učenie o viere a mravnosti (morálke, etike). 

Jedna z prvých informácií o zostave (koľko a ktoré knihy) kánonických kníh 

Starého Zákona sa nachádza v diele Jozefa Flávia „Proti Appiónovi“, kde je 

napísané: „Ku knihám, napísaným do Artaxerxa Longimana... nie je možné nič 

pridať a ani odobrať. Týchto kníh je: 5 kníh Zákona, 13 kníh prorokov a 4 knihy 

svätých piesní a učenia“. Takto nám Jozef Flavius predložil učenie o kánone, ktoré 

bolo vlastné farizejom, ku ktorým sám patril. 

Jednako, v samotnej židovskej spoločnosti nebola otázka kánonu riešená 

rovnako. V dobe samotného Jozefa Flavia, okolo roku 90 po Christu, bol v Jamne 

snem židovských zákonníkov, ktorí okrem iného riešili otázku inšpirovanosti a s 

tým spojenú otázku kánonickosti kníh Kazateľ a Veľpieseň. Tento snem vyhlásil za 

nekánonické všetky knihy, ktoré boli napísané po Ezdrášovi. O kánonickosti kníh 

Kazateľ a tiež niektorých miest knihy Prísloví a knihy proroka Ezechiela sa podľa 

svedectiev Talmudu viedli spory až do 2. storočia a o knihe Ester až do 5. storočia po 

Christovi. 

V prvých dobách kresťanstva nebolo jasne stanovené, ktoré knihy Starého 

Zákona je treba považovať za kánonické a ktoré zaradiť medzi nekánonické knihy. 

Otcovia 1. - 3. storočia po Christovi citujú z nekánonických kníh Starého Zákona 

a nazývajú ich Písmom. Medzi nimi sú: Cyprián Kartágenský, Kliment Rímsky, 

Polykarp Smyrnský, Irinej Lyonský, Kliment Alexandrijský, Hippolit Rímky, Dionýz 

Alexandrijský. Z tej istej doby je známe, že s pomenovaním „písmo“ sa citovala aj 

apokryfická kniha Enocha v liste Barnabáša, taktiež Tertuliánom a Klimentom 

Alexandrijským. Meliton Sardský (176) vo svojom zozname kánonických kníh 

Starého Zákona nespomína knihy Nehemiáš a Ester. 
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Origenes píše, že nekánonické knihy sú vhodné pre vzdelávanie katechumenov, 

no pritom z nich sám často cituje ako zo samotného Písma a tak ich aj označuje. 

Napr. 85. apoštolské pravidlo nazýva tri Makabejské knihy „ctenými a svätými“ 

a knihu Múdrosti Jozuu, syna Sirachovho, odporúča čítať na poučenie mladým. 

60. pravidlo Laodicejského snemu v počte prijatých kníh Starého Zákona 

spomína aj knihu proroka Barucha, Jeremiášov Plač a List. 

V 39. liste o sviatkoch svätý Atanáz Alexandrijský hovorí o nevyhnutnosti 

nasledovania hebrejského 22-písmenného kánonu, no sám ku knihe proroka 

Jeremiáša pridáva aj jeho List a knihu proroka Barucha. Ku knihám, ktoré sú 

užitočné pre katechumenov, svätý Atanáz priradzuje nielen tzv. nekánonické knihy, 

ako sú Múdrosti Šalamúna, Múdrosti Jozuu, syna Sirachovho, Judit a Tobiáš, ale aj 

kánonickú knihu Ester. 

Svätý Cyril Jeruzalemský vo svojom štvrtom poučení katechumenom nazýva 

Božským Písmom všetky kánonické knihy, taktiež však ku knihe proroka Jeremiáša 

pridáva aj jeho List a knihu proroka Barucha. 

Svätý Gregor Bohoslov, jeho súčasník, v jednej zo svojich poém, vylučuje z počtu 

„verných kníh“ (dôveryhodných, hodnoverných) nielen knihu proroka Barucha 

a List Jeremiášov, ale aj knihu Ester. 

Presne takto vo svojom liste k Selevkovi vymenúva „kánon Bohom 

inšpirovaných Písem“ aj svätý Amfilochij Ikonijský, pripomenúc, okrem iného, že 

kniha Ester sa niektorými prijíma. 

Svätý Epifán Cyperský ako o Bohom inšpirovaných knihách hovorí iba 

o kánonických, vymenúvajúc knihu Ester vo všeobecnom zozname. 

Byzantskí kánonisti Ján Zonara, Theodor Balzamon, Alexij Aristin a Matúš 

Vlastar vypracovali Pravoslávnej Cirkvi vlastnú terminológiu, prináležiacu k svätým 

starozákonným knihám. Časť z nich nazývajú „kánonickými“, v zozname ktorých sa 

držia židovského kánonu, ostatné knihy, okrem 3. knihy Ezdráša, nezavrhujú, no 
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nazývajú ich „ctenými a svätými“. To isté hovorí aj prepodobný Ján Damaský vo 

svojom „Presnom vysvetlení pravoslávnej viery“. 

Na úplnom východe vtedajšieho kresťanského sveta bol vzťah k nekánonickým 

knihám Starého Zákona vo všeobecnosti negatívny. Známi exegéti ako blažený 

Theodorit Kýrsky a prepodobný Efrém Sýrsky sa vo svojich exegézach nielenže 

venovali iba kánonickým knihám, no vypúšťali z nich aj všeobecne známe 

nekánonické časti. V západnej časti kresťanského sveta prevládal priam opačný 

vzťah k týmto nekánonickým knihám. Napr. v dekréte pápeža Damasa z 374 roku 

boli v počte „prijatých kníh“ okrem kánonických aj knihy nekánonické - Múdrosti 

Šalamúna, Múdrosti Jozuu, syna Sirachovho, Tobiáš, Judit a dve knihy Makabejské. 

Blažený Augustín vo svojom zozname svätých starozákonných kníh robí rozdiel 

medzi knihami kánonickými a nekánonickými. Takýto zoznam bol prijatý aj na 

Kartágenských snemoch, na ktorých sa blažený Augustín zúčastnil osobne (pozri 33. 

pravidlo snemu v Kartágu). 

I keď takí západní teológovia, ako Hilár Piktavijský, Rufín Akvilejský, blažený 

Hieroným Stridonský, robili rozdiel medzi kánonickými a nekánonickými knihami, 

aj tak sa im vo všeobecnosti dávala rovnaká autorita. Potvrdením takéhoto vzťahu 

k zoznamu kníh Starého Zákona sú najmä dekréty rímskych pápežov - Inocenta, 

Gelasa, Ormizda, Leva Veľkého, Mikuláša I., Evgénija IV., v ktorých sa v zoznamoch 

kánonických kníh nachádzali aj všetky známe nekánonické knihy Starého Zákona, 

okrem 2. a 3. knihy Ezdráša a 3. knihy Makabejskej. 

Udalosti späté s reformáciou podmienili kánonické potvrdenie tohto vyššie 

spomenutého názoru na Tridentskom koncile. Hoci v procese potvrdenia mali 

niektorí teológovia pochybnosti o správnosti dávať kánonické a nekánonické knihy 

Starého Zákona na jednu úroveň, napriek tomu boli od 10. apríla 1546, s hrozbou 

odluky všetkým, ktorí neprijmú toto pravidlo, uznané „svätými a kánonickými“ 

knihami všetky starozákonné knihy, okrem 3. knihy Makabejskej a 2. a 3. knihy 

Ezdráša. Posledné dve, hoci neboli prijaté ako kánonické, no kvôli tomu, že sa 
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nachádzali vo Vulgáte, nachádzajú sa v mnohých dnešných vydaniach ako príloha. 

Presne takto sa nekánonické knihy tlačili ako príloha aj v prvých protestantských 

vydaniach Biblie. Samotné tieto knihy potom protestanti, nasledujúc blaženého 

Hieronýma, nazvali „apokryfmi, ktoré sú užitočné pri poznávaní mravov, no nie 

autoritatívne pre učenie viery“. Neskôr sa na tieto knihy (apokryfy) ustálil 

v protestantských kruhoch negatívny pohľad a v priebehu 19. storočia boli tieto 

knihy vyňaté z protestantských vydaní Biblie. 

 


